
 Αθήνα ,  22-4-2016Π ρ ο ς  τoΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ε. ΣΚΟΥΜΠΑ
ΘΕΜΑ :   Πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τα 
αναλώσιμα του μηχανήματος κυτταραφαίρεσης COBE SPECTRA με αριθμό πρωτόκολλου 4752/08.04.2016Διενέργεια από Παρασκευή 8-4-2016 έως και την Τετάρτη 27-4-2016.Αξιότιμοι Κύριοι,Με τη παρούσα και σχετικά με την πρόσκλησή σας με αριθμό πρωτοκόλλου 
4752/08.04.2016 για υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για τον πρόχειρο μειοδοτικόδιαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων για το μηχάνημα κυτταραφαίρεσης COBESPECTRA  για  ένα  έτος,  συνολικής  αξίας  34.256,00  €.,  σας αποστέλλουμε  τις προδιαγραφές μας για το είδος: 
Αναλώσιμα για το μηχάνημα κυτταραφαίρεσης COBE SPECTRA που φέρει 
ενδεικτικώς τον κωδικό CPV:
CPV 33194220-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθειες μετάγγισης αίματος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  για  τα  αναλώσιμα  του  μηχανήματος 
ΚΥΤΤΑΡΟΑΦΑΙΡΕΣΗΣ   COBE     SPECTRA      Τα αναλώσιμα τυποποιούνται ως αναλώσιμα σετ κλειστού κυκλώματος για:

• συλλογή περιφερικών αρχέγονων κυττάρων από περιφερικό αίμα 
• για  συλλογή  αρχέγονων  κυττάρων  από  μυελό  των  οστών  (επεξεργασία  – διαχωρισμός ΒΜ)
• για  συλλογή  πολυμορφοπυρήνων  (ΡΜΝ)  χωρίς  την  χρήση  διογκωτικών διαλυμάτων
• για Θεραπευτική αφαίρεση  λευκών κυττάρων και αιμοπεταλίων. Να λειτουργούν με πολύ μικρό εξωσωματικό όγκο, ο οποίος να παραμένει σταθερός καθ’ όλη  την  διάρκεια  της  διαδικασίας,  ώστε  να  χρησιμοποιείται  σε  δότες/ασθενείς  με χαμηλούς Ht και χαμηλό σωματικό βάρος (135 έως 198 cc).H συλλογή των κυττάρων (stem cells-αρχέγονα κύτταρα για μεταμόσχευση) να γίνεται απευθείας στον προς μετάγγιση ασκό.Τα σετ  πρέπει να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένa σε ατομική συσκευασία. Πρέπει  να  περιέχουν  ασκό  συλλογής  κυττάρων με  τουλάχιστον  2  δειγματοληπτικούς σωλήνες (ώστε να υπάρχει η δυνατότητα του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου κατά τη 



 διάρκεια της διαδικασίας  ή και στο τέλος αυτής)  και σωλήνα εισαγωγής αντιπηκτικού με αντιμικροβιακό φίλτρο καθώς και ασκό συλλογής πλάσματος. Πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά FDA approval και CE mark. Να  υπάρχει  διεθνής  βιβλιογραφία  που  να  τεκμηριώνει  όλα  τα  πρωτόκολλα  και  τις διαδικασίες  και  να  υπάρχει  τεκμηριωμένη  εμπειρία  χρήσης  στην  Ελλάδα  και  το Εξωτερικό Πρέπει  να  εφαρμόζουν  στο  μηχάνημα  κυτταραφαίρεσης  ,  συνεχούς 
φυγοκέντρησης,  Cobe Spectra.


